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Editorial

Piscina

Aquesta setmana els oferim en priInícia els pla
noIs de la futura piscina coberta de Benicarló.
És un projecte molt ambicias i amb un gran cost

econamic que deixa encaramoltes preguntes per res
po-ndre sobre finan<;ament i menteniment de les
instal·lacions. Pera ja tindrem temps de veure com es
ressolen aquests problemes, de moment anem a felititar
nos perque el projecte esta tirant endavant després de
tants anys i perque molts benicarlandos i benicarlandes
podran practicar la natació a la seua ciutat i ja no hauran
de despla<;ar-se a Vinaras... en un futuro

Taxis-Autobús

Continua el confli.cte entre els taxistes i la RENFE.'
mentre l'actual equip de govem no acaba de dei
xar clara la seua posició. Ara diuen que ells no

tenen competencies, que ho entenen tot i que estan
intentant solucionar-ho, pera alego alego ja estem a 15
de julio1 i tindrem vaga i manifestacions de taxistes, i
donarem una imatge poc desitjable als turistes que pas
sen per Benicarló. Cal mullar-se el cul tots i arribar ja a
un acord defnlÍtiu. No hi ha excuses.

Fira alternativa i festes

J
a és defmitiu. Enguany no tindrem Pira Alternativa.
Els responsables d'aquesta activitat no han arribat a
un acord amb la Comissió de Festes ni amb Edurne

Roca, Regidora de Festes. Una altra cosa que no s'entén,
una altra errada imperdonable. No es pot pretendre que
un col·1ectiu organitze un acte d'aquesta lnagnitud amb
un mes d' ante1ació i amb un presupost birriós. En ti, no
us desanimeu, no podreu visitar la Fira Alternativa pera
podreu beure al "Mesón del vino" per ob1idar-ho.

_________________.-1
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El projecte de la piscina municipal apunt

\'E8TIOORS

PLANTA

Malgrat tot aixó queden en
l'aire tUleS quantes qüestions
que el temps s'encanegara de
contestar:

sofisticat sistema per al con
trol ambiental de 1'interior.

- L'elevat cost de mantelli
ment que tindran les
instal-lacions quan enh-en en
funcionamellt, ¿fan viable el
projecte? Com s' obtindran els
recursos necessaris?

- Com es finanyara el cost
económic de la seua construc
ció próxim als 250 milions de
pessetes? Ens han dit que es
repartid a parts iguals entre
tres adminisu-acions:
Ajuntament - Diputació 
Generalitat.

L'any próxim, quan es
redacten els seus respectius
pressupostos, ja ho veurem,
per ara ens aplicaren aquella
dita que diu: "No digues blat
ftns que no estiga al sac i ben
lliga!".

S'ha previst un sotis
ticat sistema per al
control ambiental de
l'interior. Les
instaHacions de cli
matització de l'aires i
calentament de l'ai
gua es trobaran al
sotrerrani

Aquesta és la imatge interior que podria tenir la nostra piscina

L' interior de l' edifici
sera una gran sala,
d'una superfície
aproximada de 500
m2, on s'ubicaran
dues piscines: una
amb 8 carrers de 25
metres i una altra mes
redu"ida per a xiquets
i aprenentatge

- Disposad d'unes grades per
als espectadors, sota de les
quals es situaran els lavabos i
els vestidors

- La coberta sera inclinada,
suportada per unes bigues de
grans dimensions de fusta
laminada vista, que li donara
un aspecte molt acollidor.

- Al sotenani es disposaran les
instaUacions de c1imatitza
ció de l'au-e i escalfament de
l' aigua. S'ha previst un

configurar com edifici
emblematic dintre d'aquest .
polígon e,lportiu a completar
en el futur amb alu-es dota
Clons.

- L'interior de I'cdifici sera
una gran sala, d'una superfi
cie aproximada de 500 m2,
on s'ubicaran dues piscines:
wm amb 8 CaITerS de 25
meu-es de longitud, que la
fan homologable pel ConselI
Superior d'Esports, per a
competicions nacionals, i
una altra mes reduida per a
xiquets i aprenentatge.

l'ISCINA xrQUETS

que es tracta d'un projecte
especialment ambiciós si
tenim en compte la situació
real en que es troba avui dia
I'economia de Benicarló, peró
molt idoni per a la ciutat cap
davantera en la practica espor
tiva de la nostra comarca.

LA \14<, en absoluta pri
micia, esta en condicions
d'informar els seus Iectors
de les principals caracte
rístiques d'aquesta in:lias
tructura:
- La seua ubicació sera en

telTenys annexos a les
pistes d'at1etisme de la
partida Povet, podent-se

Es tracta d'un projec
te especialment ambi
ciós i molt idoni per a
la ciutat capdavantera
en la practica esporti
va de la comarca

¡ I
i 1
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Plánol general de la distribució a I'interior de I'edifici

ENTRADA

El projecte de la piscina
ja va endavant. Al
darrer pIe de

l' Ajwltament tot indicava que
es tractaria aquesta esperada
obra, peró no va ser així, la
qual cosa va despeltar una
certa inquietud entre els beni
carlandos i benicarlandes.
Peró ahir, en roda de premsa,
l'alcalde Jaime Mundo va
indicar que tot va endavant i el
projecte prompte sera una rea
litat.

Aquesta instal·lació espor
tiva, va ser l'estrella del con
jWlt de promeses electorals del'
PP durant la campanya a les
municipals de l'any 1991 i ha
estat motiu de constants pica
baralles entre el Partit Popular
i el PSOE, amb acusacions
mútues d'incompetencia per
uns o bloqueig institucional
pels aItres.

Siga com siga, el cert és
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Exit de la 1 Trobada Solar Els taxistes aniran a la vaga
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REDACCIÓ

E
l passat cap de setmana,
com ja és sabut, es va
celebrar la 1 Trobada

Solar a Benicarló, amb dos
punts d'interés principals. El
primer va ser I'exposició de
productes i aparells que pro
dueixen energia d'una manera
neta, mentre que el segon va
estar a les més de 10 conferen
cies que es van donar sobre
aquest mateix tema.

A l'exposició allo que
més va cridar l' atenció
del gran públic van ser
les cuines solars. N'hi
havia al voltant de 12,
fetes amb tot tipus de
materials

Al'exposició alló que més
va eridar l' atenció del gran
públic van ser les cuines solars.
N'hi havia al voltant de 12,
fetes amb tot tipus de material i
amb uns rendiments que més
d'una cuina convencional li
agradaria tenir. AIgunes d'elles
van poder generar una tempera
tw"a de fins a 130°C, amb I'ími··
ca energia del poc sol que va
haver dissabte. Entre la resta
d'apaTells que s'exposaven, a
banda deIs c1assics molinets de
vent i les plaques fotobo1cai
qnes, cal mencionar els sistemes

d'escalfament d'aigua per a ús
domestico Cada vegada estan
més perfeccionats i no necessi
ten cap tipus d'instal·lació. El
nou sistema de convecció i aspi
ració d'aiTe, molt senzill i efi
cay, presentat per l' empresa
Avila-Bosch de Benicarló. El
nOLl sistema d'estalvi d'aigua
per a sanitaris també va congre
gar molta gent al seu voltant.

Una altra empresa de
Benicarló, Depuració Clotals,
oferia tractaments d'aigües
negres, tant urbanes com de
granja, mitjanyant un tractament
biológic per a bacteris. Aquest
tractament és capay de tTansfor
mar aquestes aigües negres en
aigües útils per al reg. A més,
els seus sistemes de tractament
d'aigües, segons ens indicaven,
eren capayOS de netejar les cla
vegueres de qualsevol ciutat,
amb el consegüent estalvi de
contaminants que tan produei
xen aquestes aigües.

D'alh'a banda les conferen
cies van estar d'alló més inte
ressants, potser la més impac
tant va ser en un principi la de
Greenpeace, amb el vídeo de
moltes de les seues accions rea
litzades a favor del medi
ambient. Una alh'a que cal men
cionar va ser la que va fer
I'IMPIVA, explicant que la uti
Iització de les energies renova
bles a més de no ser quasi con
taminant, podia rebre subven
cions per la seua instal'lació de

fins a un 30 %.
¡ La nit de dis

sabte va fina
litzar amb una
gran festa a la
platja del
Monongo, on
la gran quanti
tat de gent que
es va reulltr
(malgrat el
vent fred que
bufava) van
gaudir d'un
gran concelt
de ball amb
La Portatil
F.M.

l?EDACOO

E ls taxistes de Benicarló ja han soHicitat el pennís a
Goven Civil per realitzar manifestacions pels carrers
de la nostra ciutat amb la intenció "que el alcalde

complisca la seua promesa de fer que I'autobús de I'es
tació passe cada hora i no cada mitja hora com esta pas
sant des del dia 29 de .¡uny, incomplint així i'acord al
qual vam arribar al despatx del senyor Cuenca".
Actualment I'autobús té la parada a l'antic aparcament de
l' empresa IFF i realitza 32 serveis diaris (durant 16 hores
seguides un servei cada mi~a hora).

Els taxistes es manifestaran de 9 a 10 i de
11:30 a 12:30 al passeig de l'Estació
(Febrer Soriano); de 13:30 a 14:30 davant
l'Ajuntament; i de 17 a 18 i de 19 a 20 a
l'Avinguda Papa Luna (encreuament amb
Severo Ochoa)

Si se'ls concedeix aquest pennís els taxistes es manifes
taran de 9 a lO i de 11:30 a 12:30 al passeig de ['Estació
(Febrer Soriano), de 13:30 a 14:30 davant l'Ajuntament i de
17 a 18 i 'de 19 a 20 al' Avinguda Papa Luna (encreuament
amb Severo Ochoa). En cas d'anar a la vaga han deixat ben
ciar que no hi ha res legislat pel que fa als serveis mínims,
en clara al·lusió a les declaracions del senyor Cuenca qui va
afinnar que els obligaria a realitzar aquests serveis mínims.
Tot i aixó han manifestat que "voluntariament realitza
rem serveis mínims deixant dos taxis al servei deis usua
ris".

Els representants del col'lectiu han criticat durament les
daneres dec1aracions del senyor Mundo i del senyor
Cuenca i els acusen de donar-los lIarguesi d'haver provo
cat una altra vegada una tensa situació que ja es va viure
l' any passat i quelinalment es va solucionar desplayant la
parada del l'autobús. "El senyor Cuenca sólo oye lo que
le interesa, no hay mayor sordo que el que no quiere
oir". Aixi mateix han manifesta la seua voluntad de dialeg
"demostrada amb l'elaboració d'un horari alternatiu a
l'actual que dei:~aria un servei cada hora i que no supo
saria cap greuge per als vi3tgers, que haurien d'esperar
una mitjana de 15 minuts I'autobús".

"'El senyor Cuenca sólo oye lo que le
interesa, no hay mayor sordo que el que
no quiere oir"

Els taxistes de Benicarló demanen el suport deIs empre
saris, comerciants i ciutadans i ciutadanes benicarlandos
"per defensar els nostres interessos ja que el nostre
alcalde als turistes, se'ls empol'ta directament a
Peníscola sense cap possibilitat que visiten i facen com
pres a la nostra ciutat. Recordeu que fins i tot l'antiga
parada del Passeig Marítim I'han despla~ada al costa
mateix del Mereadona".
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L'ésser huma sempre s'ha fet una serie de pre
guntes clau. Qui som? On anem? D'on
venim? Aquest senyalles resumeix totes. Tan

soIs té un problema: no s'entén massa.
Els senyals salen estar per ajudar la gent de fora.

En aquest cas és tot el contrari ja que molts benicar
landos i benicarlandes no saben que fer quan es tra
ben amb aquest senya1. Cadascú utilitza la seua ima
ginació per desxifrar el misterio

A més un treballador nacionalista va voler arrodo
nir la feina col.locant amb cinta adhesiva les quatre
ban'es de la senyera. El problema és que es va des
comptar i n'apareixen algunes més, Si vols veure la teua Foto-denúncia publicada ho pots fer envían!

la a lA \1... k g~ cl Sant Franccsc, 95
L..... . -'
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ESPERPENTICI

Amb aquest mot es podria catalo
gar l'actitud de I'equip de govem
municipal del PP davant la reso

lució de les qüestions problematiques que
té plantejades la nostra ciutat, és a dir
cada vegada més la seua gestÍó és més
ridícula i grotesca, sobretot a nivelI del
constantment anal' tirant pilotes fora per
no fer Eront a les seues responsabil itats
polítiques de fer una gestÍó eficay i rapi
da, i al mateix temps saber donar solu
cions a cadascun deis temes que la dina
mica de Benicarló genera tant a nivell
col·lectiu com individual.

Personalment m'he sentit
molt decebut per la desidia
del PP per resoldre el tema de
la necessitat de construir un
nou edifici per al Col.legi
Públic Mestre Francesc
Catalan

Així personalment m'he sentit molt
decebut per la desidia del PP per resoldre
el tema de la necessitat de construir Wl

nou edifíci per al Col.legi Públic Mestre
Francesc Catalan L'actual espai no reu
neix, com tots reconeixen, les condicions
mínimes pPl" ;clrront(lr 1:J refrn-!n:;¡ ",dI Gativa

amb garanties i ni molt menys per donar
els serveis basics que ha de tindre 1ma
escola per a millorar la seua qualitat d'en
senyament, sobretot perque des de l'any
1992 la seua cOlTIlmitat educativa ja va
demanar la cessió deis teITenys mínims
per a ter un nóu edifici, malgrat tot des
d'aleshores encara no hi ha res ciar per la
manca de voluntat política per solucionar
ha.

Pero finalment aquesta actitud
esperpentica del PP ha molestat també a
tota la comunitat educativa del Catalan no
només per aquest endaneriment constant,
sinó per la sensació de presa de pel que ha
patit durant l'últim curs academic, així ja
al mes de novembre del 95, segons parau
les del sr alcalde, semblava per fí que tot
estava cIar i que en uns sis mesos la
Conselleria tindria ja els teITenys cedits
per I'ajuntament.

Durant el mes de febrer e! sr Cuenca en
diverses assembles informatives sobre el
Mapa Escolar públicament va afirmar que
tot estava ja solucionat; posteriorment
l'APA de! Catalan, a més de sentir com
molta gent els deia que ja temen una esco
la nova per als seus fills-es, es van assa
bentar que els propietaris afectats no
sabien res de cap cessió, per aquest motiu
a tmals del mes de mary van demanar per
mitja del Consell Escolar una reunió acla
ratoria amb el sr Mlmdo per a després de
Pasqua,

Com que a aquesta reunió mai des de
l'ajtmtament se Ji ha posat data, per aixo la
comunitat educativa va comenyar a reco-

llir sigantures, així el dia 3 de juliol al res
gistre municipal es van presentar una pri
mera tongada de 630 signatures que
demanaven un edifici nou per al Catalan;
i es deixava, per acord de l'APA, per al
proper curs 96/97 emprel1dre altres mesu
res de pressió per tal d'aconseguir aquest
objectiu.

Ara bé malgrat la gravetat d'aquest
afer, sobretot per la manca de dialeg de
I'equip de govern, encara la comurútat
educativa d'aquesta escola ha hagut d'es
coltar de boca del regidor d'educació sr
Flos, 1ma altTa mentida sobre e! tema ena
fUTIlar, a través de l'emissora de Radio Ser
Maestrat, que la Conselleria ja tenia
cedits e!s telTenys per al nou edifici, pero
l'emboJic i l'engany no acabava alú ja que
també feia una amenaya encoberta en dir
que si se seguia pressionat, l'única cosa
que aconsegueria la comunitat educativa
del CP Mestre Francesc Catalan seria la
supressió de l'escola perque en alu'es cen
tres, segurament també incloia als concer
tats, de la ciutat encara hi havien places
educatives, és a dir, la manera millor de
solucionar un tema es sef,'Uir confonent
mes i més l'opinió pública.

Realment és lamentable que s'haja alTi
bat a aquest límit, pero la veritat tal com
han anat els fets l'única conclusió que es
pot estraure és que ara per ara l'equip de
gClVern de! PP o no sap que fer o no vol
ter res per equiparar al CP Mestre
Francesc Catalan de Benicarló amb les
mateixes condicions educatives de la
resta d'escoles de la ciutat.



Una biblioteca millor
Paco Roig, president del

Valencia, ve per ti a Benicarló
NOElvJÍ O/v[,s'

De tots és ~abut que 1~

vida de 1 estudlant te
els seus períodes més

o menys fOltS. Prácticament,
e! Jloc més important per a tot
alumne és la biblioteca.

"Et trobes que és
tancada i barrada, i
que tan soIs obre les
vesprades deIs dies
-~ . "femers

Per als estudiants, el mes
més crític de I'any és sens
dubte el Juny, és quan 1m

passa més hores a aquest
local replet de l1ibres i hi va
més sovint que abans. Ja se
sap, a voltes no es pot estu
dim- a casa, hi ha massa temp
tacions, la tele, la nevera...

Hi entres per a bus
car coses vertadera
ment interessants i
ixes d'allí totalment
decepcionat.

Aleshores, és quan tu,
estudiant benicarlanda o
benicarlando decideixes anar
a la biblio. Pero, oh l que
passa! , et trobes que és tanca
da i barrada, i que tan sois
obre les vesprades deIs dies
feiners. No, no t'enganyes,

que tampoc obre els matins
deis dissabtes... Ah! que has
de fel' un treball? Doncs
apanya-t'ho com pugues ...
Bé, em pareix que tots
aquells que ens hem trobat
amb aquesta circumstimcia
ens hem quedat igual de
bocabadats. Pero es que, a
més a mes, entres per buscar
coses vertaderament interes
sants i ixes d'allí totalment
decebut.

EIs llibres, en gene
ral, s'han quedat
obsolets, i un es
troba que els profes
sors li diuen que
millor que vaja a la
biblioteca d'una altra
ciutat

Els llibres, en general,
s'han quedat obsolets, i un es
troba que els professors Ii
diuen que millor que vaja a la
biblioteca d'una altra ciutat.
És llavors, quan visites lma
altra, quan te n'adones de
corn hauria de ser una com
Déu mana. Un local un
poquet més gran, material no
únicament gráfic sinó també
audiovisual, un horari mes
"nomlal" ... No, no és cap
somni, ni cap fantasia, tan
soIs una cosa que realment fa
falta. Per que tarda tant a fun
cionar a Benicarló?

NOEJldÍ OMS

E
l passat c1iw11enge 7 de
juliol, la penya valen
cianista de Benicarló va

celebrar el seu dinar anual de
gennanor. El dinar es va fer
com ja és habitual en els
da.ITers anys al porxo del res
taurant Emesto.

La celebració es va iniciar
amb la missa de les 12:30, per
a comenyar les paelles més
tardo L'acte va congregar a
quasi 1200 persones de diver
ses poblacions del voltant,
d'entre les quals a part de
Benicarló podem esmentar
algunes com ara Canet lo Roig,
Cálig, Vinaros, Santa
Magdalena...

Paco Roig, el presi
dent del Valencia,
encara que va ser una
miqueta repetitiu en
quant al seu objectiu,
"un Valencia cam-
peó ", i un poc pare en
paraules, no va tindre
cap problema en aten
dre la gent i "reconci
liar-se" amb els valen
cianistes del Baix
Maestrat

La festa gaudí de la presen-

cia d'importants alts c:'llTecs
del Valencia Club de Futbol
com ara el sotspresident Vicent
Giner i el secretari tecnic del
club, Jesús Martínez. Pero si
algú va aconseguir captar tota
l'atenció deis presents, aquest
fou en Paco Roig, el president
del Valencia, qui, encara que
va ser una miqueta repetitiu en
quant al seu objectiu, un
Valencia campeó, i un poc parc
en paraules, no va tindre cap
problema en atendre la gent i
"reconciliar-se" amb els valen
cianistes del Baix Maestrat.
També es va comptar amb la
presencia de la regina i les
dames de festes,ja que la dama
de la penya valencianista,
Paula Gilabert, és enguany
dama de festes del poble.

L'acte va congregar a
quasi 1200 persones
de diverses pobla
cions del voltant

Al llarg de la vesprada es
van entregar amb la col.labora
ció d'en Paco Roig una serie
de trofeus i plaques per als
jugadors de l'equip infantil de
la Penya Valencia, cadascun
deis quals va poder fer-se una
foto amb el "presi".

Tots els valencianistes van
poder gaudir d'un gran dinar on
I'tinic element que hi va sobrar
va ser el vento

La millar música

El millar magazine

La millar informació
,

----------------'
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L'Associació d'Arts Plastiques presenta la seua dama

El passat dissabte dia 6
I'Associació d'Arts
PI astiques de

Benicarló va realitzar la pre
sentació de la seua dama
1996, Almudena Herrero_

Aquest acte va finalitzar
amb el sopar fred que va tin
dre lloc a la terrassa del
Parador Municipal de
Turisme, al quaJ van assistir
socis, amics, representants de
la premsa local i l'alcalde
acompanyat de la seua espo
sa.

El president de l'associació,
Miquel Pitarch, va aprofitar

la rewlió per fer un balan<;: de les activilats
que aqllestajove entitat ha realitzat dmant
l'any 95 ¡les propostes que tenen per a
I'any 96.

Els 120 socis que confonnen I'associa
ció, nascllda el 14 de febrer de 1995, han
viscut Wl any lntens i pIe d'activitats,
entre les quals cal destacar per la 6'Tan
repercusió i acceptació que han tingut: la
setmana cultural ArturaL, les activitats de
carrer (especialment els lTIurals i les
adre<;:ades als xiquets i xiquetes), lesmés
de 10 sortides als llocs més emblematics
de la comaTca, viatges cultural s a
Valencia i a Madrid i la gran quantitat
d'exposicions i col-laboraciol1s amb aJh-es
entitats culturals benicarlandes.

La Banda de Música "Ciutat de Benicarló" viatja a Italia
f6 MiNISTRiL

-------------

L
a Banda de Benicarló té
prevista del 17 al 23 de
juliolla seua expedició

al Nord d'Italia. Invitada al 75
aniversari de la Societat Corpo
Musicale San Luigi a la pobla
ció de Vedano al Lambro,
desenvolupara un total de tres
concrets a localitats diferents i
una desfilada_

L' organització preveu una
serie de lTIulticoncerts amb
una banda de SUlssa, dos

d'Italia i la del Baix Maestrat.

El projecte pedagógic com
prén també el coneixement
deIs programes educatius entre
professors deIs diversos esta
ments musicals d'aquella
regió, intercanvis de partitu
res, la convivencia a les cases
própies, l 'idioma i una serie de
sortides cultmals a ciutats COlTI
Milan, Monza, Bergamo o
Lecco, a la ratlla alpina amb
SUlssa, ja que Vedano al
Lambro es troba a poca distan-

cia d'aquestes ciutats, Monza
(6 km_), Milan (15 km.) i a 40
km. deis Alps_

Setanta músics i trenta
acompanyants, entre directius
i familiars, formaran l'expedi
ció. El repertori, segons ens
informa el director Jaime
Rebollar, comprén des de
música de compositors itahans
-Guillelmo Tell de Rossini i
música contemporania- fins a
diversos reculls de música
espanyola, com per exemple

"La boda de Luís Alonso",
seleccions de sarsueles, obres
d'autors vaJencians i l'estrena
de l'obra "Chess", tUl musical
molt espectacular.

Aquests dies els muslcs
reaJitzen, gairebé a diari, els
assaigs i ultimen tots els
detall s perque aquesta nova
eixida a l'Europa de les
Nacions siga tot un exit per a
la música i la cultma del nos
tre poble.
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Flipper
(Un dofí molt entranyable)

de divendres a dilluns

----

Fotos en una hora
Atención novios, regalamos un sensacional video de boda

PI8za Mercado, 1 Te!. y fax 47 14 32 • 12580 Benicarló
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LES FlRES (1)

E
l mussol ha intentat seguir a tTavés
deis mitjans de comunicació locals
el que semblava el cornenvament

d'Lma certa polemica sobre les properes
festes patrona!s de BenicarIó, sobretot en
quan a la importació des de les tenes deIs
orel1uts del seu "Mesón del vino" com
1ma de les activitats més importants d'a
questes restes.

El mussol ha quedat una mica
defraudat per la poca crítica
ciutadana que ha generat el
"Mesón del vino"

Pero el mussol ha quedat una mica
defraudat per la poca crítica ciutadana
que aquest escleveniment ha generat tant
en els periodistes en general com en els
ciutadans en particular, traient d'alglmes
excepcions puntuals. Avo demostra un

cop més la poca preocupació que tenen
els hmnans per la seua sal lit.

Ara bé el mussol també ha constatat en
aquest seguiment que poques persones
han analitzat seriosament el tema de les
fires que es fan durant les festes d'agost,
aixi algun rnitja de comunicació s'ha fet
resso de la possibilitat de la no celebració
enguany de la Fira Alternativa per la
manca de preocupació per part de la
comissió de festes de manteror 1ma bona
coordinació entre ells i la comissió de la
fira durant l'elaboració del programa d'en
guany.

Aixo juntament amb la manca, segons
el promotors de la fira, d'tma voluntat de
coLlaboració lTIlmicipal en les edicions
anteriors, fan que finalment una activitat
que ha omplert els tres daners dies del
programa oficial dels últims cincanys i
que al mateix temps feia participar a
milers de persones, no es realitze.

Malgrat tot el mussol entén a les per
sones que es dedicaven a preparar amb
suficient antelació aquesta fira i que
davant el desinteres municipal i els agra
vis patits ara no vullguen asswnir la VI
Fira Alternativa de BenicarIó; pero també

creu que aquesta activitat no haurja de
perdre's per la inopen'mcja deIs polítics,
per aixo caldria que la comissió de la Jira
planificara aquesta activitat i la presenta
ció a comenvament d'any per tal que la
comissió i l'ajlmtament, si realmenmt
tenen bona vohmtat, pressllpostaren la
quantitat de diners que val el cost real de
l'orgallització de la fira.

La VI Fira Alternativa no es
pot deixar perdre pel passo
tisme d'alguns polítics muni
cipals

1 sobretot el mussol pensa que si no hi
ha cap vohmtat política d'assmnir aixo, la
gent i els col.lectius interessats haw-jen de
celebrar aquesta Fira Alternativa fora de
les festes d'agost, per exemple aprofítant
la Trobada Solar, Sant Antoni, etc, ja que
l'objectiu d'acostar als humans al món
alternatiu de ]'agricultma, artesania, asso
ciacionisme,...no es pot perdre pel passo
tisme d'uns politics mmucipals.
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Mobles Palau tanca definitiva
ment les seues portes

La veterana i emblematica fabrica Mobles
Palau tanca les seues instal·lacions després
d'una vida de més de cinquanta mlYS.

Els trebaUadors hall presentat les conespo
nents demandes a la Magistratura de treball,
per a poder percebre les compensacions del
Fons de Garantia Salm·ial.

Aixi mateix, han fonnulat la sol· licitud per
poder acollir-se al subsídi de desocupació.

La Policia Local fara hores
extraordinaries

Segons l'acord establert en el PIe nllUlici
pa.l de jlmy, els agents de la Policía Local de
Benicarló podran rebre Lma gratifícació repar
tida alllm'g de l'any per les hores extraordjm\
ries que realitzell.

El BIM torna a arribar tard
Per no perili'e el costmn, el BIM (Butlletí

d'!nfonnació Municipal) aquest mes ha tomat
a eixir tard, el día 10 d'aquest mes de julio!.
Cal més puntualitat senyors.

El Parador de Turisme afronta
la temporada amb optimisme

José Francisco Perez del Castillo, director
del Parador de Turisme, ha manifestat la seua
satisfacció per la plena ocupació aconseguída
amb I'ínici del mes de juliol.

Tot el que és viu acaba morint, cer
tament. El vi no se'n salva. Molts des
confíen d'aquells que en tenen més de
deu anys. La seua pervivencia la quali
fíquen de míracle. No van massa errats.
Convéli-uir deIs vins a.mb una. det pru
dent, tirant a tendres. Del contrari,
podem trobar-nos de toL Com deia Pla
quan no és rancí és agre,i no falta qui
s'entossudeix a mostrar-nos les virtuts
enologiques del caldo. Prudencia ger
manso

•
VI

Tot el que és viu acaba
morint, certament. El vi no
se'n salva. Molts desconíien
d'aquells que en tenen més
de deu anys

L'aspra tena Alta ens dóna un exem
pIe cIar deIs nostres vrns més estimats.
De la precarietat paisatgística neix un
caldo seré i atent amb els paladars
patTiotes. Una rMega d'aspror benelda
ews confirma les sospites: som davant
de vins petits pero plens. No sempre
pero fan cas del consell de Pla i ens
excedeixen en component etilic. Cal
anar-hi amb compte.

- -----------------_. ---- ------ ------ _._----------

Per al poeta no podía faltar
el vi a taula. Un rosegó de
pa i un tros de ceba crua

El

P
er al poeta no podia faltar el vi a
taula. Un rosegó de pa i un tros
de ceba crua. Ell, parlava del vi

deis pobres. Pla parlava del vi d'aquest
país i ens feia consell que una mesw'a
justa ens pot augmentar la salut moral i
.la física. Aixo sí, sempre que beguem
un vi petit, de poca graduacíó.

V Per que no pinten les linies del Passeig MalÍtim per la oit quan hi ha menys tn'msit. Moltes gracies.

V Després d'haver acabat el super-mini-parc de fusta de la playa Constitució, es veu que s'ban oblidat de ficar al telTa algun
tipus de sOlTa o herbeta que faya menys dures les cabotades i culades deIs xiquets que per desgracia han pogut caure. Podrien
acabm' les coses quan les comencen i no deixar-les a mitges. Ah, i a més m'agradaria saber que passa mnb l'altra patt de la
playa que no hi ha rés.

r/ Vull denuncim' les injustícies que alguns professors cometen i que amm'guen la vida d'algLms joves estudiants de I'institut

Ramon Cid. Si s'aprova a algú Lilla assignatma mnb menys d'un 3, per que no s'aprova a uns alu'es la mateixa assignatw'a
mllb més d'un 4,5?

I vostre telefan és el 47 53 60
Hem posat a la vostra disposició un contestador automatic perqué hi deixeu les vostres opinions, queixes i sug

geréncies. Cal que deixeu el vostre nom i número de document d'identitat (aquestes dades seran confidencials i només
es publicaran si ho especifiqueu)
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Passant el temps Espies i informatica

CQrts Valencianes, 15 bajos
Teléfono y Fox 964 I 47 11 67 12580 BENICARLÓ {Castellónj

• Angel Gi/abert Rodríguez Abierto
viernes, sábados

y vísperas de
festivos

De la televisió al cinema
La história de la televisió esta plena de fi-a
ses que han fet fOltuna, i que durant una
temporada la gent les repeteix per tot anell.
A finals deIs anys 60 els xiquets del
moment, quan jugavem a espies solíem
repetir sovint aquesta fiase: "Esto cinto se
outodestruirá en cinco segundos ".
D'aquesta manera comenyava una de les
series de major exit del moment "Misión
imposible", la cinta contenia les instruc
cions que rebía l'actor Peter Graves, un
home eJegant i madur, amb els cabells
blancs, que interpretava el personatge de
Jim Pbelps, que a la pel·lícula de Brian de
Palma interpreta Jobn Voigbt.
La serie va sorgir aITan de I'exit cinema
tograiic de James Bond, creada per Broce
Geller, i es va comenyar a emetre per TVE
l'any 1967; comenyava sempre igual, des
prés de rebre les instruccions de la cinta
magnetofónica, una veu en off presentava
als actors de la serie, amb el pas dels anys
el qui més destacaria seria Martin
Landau, que interpretava en la serie el
paper de Tom Cruise. Un deIs elements
més destacats de la serie va ser la música
Lalo Scbifrin, que ressaltava les escenes
de major tensió. Finalment "Misión impo
sible" ha estat tomacla a portar a la panta
lla, seguint el camí d'altres series famoses
com "El fugitivo" o "Los intocables".
Aquest article no s'autodestruira en cinc
segons. No el tire a qualsevollloc, recicle'l.

Baile
de salón
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Fitxa tecnica: Misión imposible.
Director:Brian de Palma. Actors: Tom
Cruise, Jon Voight, Henry Czerny,
Emmanuelle Béart, Jean Reno, Ving
Rhames, Vanesa Redgrave. Guió: David
Koepp -i Robert Towne. Fotografia:
Stephen H. Burum. Música: Danny
Elfman.

Gairebé sempre, els qui escrivim de
cinema ens omplim de trans
cendencia i de grans paraules, i

sovint oblidem que l'anomenat sete art és
per a la majoria de les persones una mane
ra de passar Lma bona estona el cap de set
mana, "Misión imposible" és d'aquest tipus
de pel·lícules, per seure davant la pantalla
amb una bossa de crispetes i viure I'emoció
de les peripecies de I'heroi.
Tom Cruise, va comprar els drets de la
mítica serie televisiva deIs anys 60 i e~ va
disposar com a productor a fer una pel·iícu
la per a major glória seua i forya taquillera,
les dues coses les ha aconseguit, malgrat
els problemes amb els guionistes, amb el
director i amb les autoritats de Praga.
A diferencia de la serie televisiva aeí el tre
ball és individual, i la moderna tecnologia
infonnatica juga un paper cabdal, evitant
se d'aquesta manera l'excés de violencia
explícita que hi ha da.1Terament en les
pel·lícules d'acció. La ma de Brian de
Palma es nota en les escenes de major ten
sió.

Ara resulta que tot el centre del poble
es convertira en zona blava, per la qual
cosa tots els qui hi vagen a treballar no
tindran més remei que deixar els cotxes
a casa, a periIl en cas contrari de deixar
se mig sou, els potencials compradors
seguiran preferint els comeryOS de la
perireria on els aparcaments son amplis
i gratuits, i I'empresa concessionaria de
la zona blava tindra de plegar per falta
de clients, i després a tomar a C01~enyar

de nou, peró mentrestant els polítics, la
premsa i la gent en general ja hamem
tingut tema de conversa.

AlTan de l'obres del Passeig Marítim
durant unes setmanes he tingut de fer
una bona volta per a anar a la feina, i
m'he vist obligat a passar pel calTers més
centrics del poble; pel calTer Joan Caries
r he pogut observar que la gent més
matinera són els treballadors de banca, i
per tant són els primers en ocupar els
aparcaments disponibles en aquest
carrer, a l'altura de l'AjLmtament veig
que molts funcionaris s'hi adrecen a peu
procedents de la playa Sant Bartomeu,
per la qual cosa dedueixo que hi deixen
els seus vehicles. Els honrats ciutadans
d'aquests dos gremis estic segur que no
seran cap excepció, i imagino que ja més
tard, els ITeballadors de la playa, el pro
pietaris i trebalJ adors deIs diferents
comeryOS del centre aniran ocupant la
resta de places disponibles.

No puc deixar de comentar
alJü que veig anant pel carrer

Tot el centre del poble es
convertinl en zona blava, per
la qual cosa tots els qui hi
vagen a treballar no tindran
més remei que deixar els cot
xes a casa, a perill en cas
contrari de deixar-se mig sou

eonfesso d'avanyada que no n'en
tenc un bOlTaIl ni d'm·banisme ni
de comery, peró no puc deixar de

comentar alió que veig senzillament
anant pel caner.
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NUCLEAR HOY
SOLAR MAÑANA.

El reclam publicitari tenia raó
l'era nuclear s'acaba i dóna pas a
l'anomenada era solar

Amb aquest reclam PUblicit.ari utilitzat
per les empreses electriques, aques
tes ITactaven de justificar-se davant

d\ma opinió pública que els era contraria i
ens vollen l:er creure que la utilització de l'e
nergia nuclear era l'únic camí possible. la
que tan soIs fa uns anys era impensable una
altra alternativa, donats els grans avauvos
aconseguits per aquesta tecnologia front a
l'eseas desenvolupamellt d'altres alternati
ves.

A més l'energia nuclear contava amb tot
el suport oficial i financer necessari, mentrc
que les cnergies alternatives eren cosa de
quatre pioners que anaven contTa corrent.

Morera negra
(Mórus nígra)

Pero, per un seguit de circumstancies l'era
que simbolitza la utilització de l'energia
nuclear -tant en els seus usos beI.lics com
pacífics, si és que poden deslligar-se-, pareix
que esta agollitzant, de quina altra manera si
no podria deixar pas a alt-res alternatives?

El reclam publicitari tenia raó l'era nucle
ar s'acaba i dóna pas a l'anomenada era solar,
marcada no tan soIs per 1'ús d'aquesta i altres-----------p--------·----C----·-t---·--I energies renovables, sinó també per una

Llibreria· aperena· OplS ena nova relació de I'home amb la natura i amb
els altres.

Arbre poc alto
Fulles d'un
verd fosc,

bastant consistents,
amb pels petits, a
penes visibles, a tota
la superficie, que és
una mica aspra de
tacte; limbe ampla
ment ovat i ben regu
Jannent en fonna de
COl', dentat o de vega
des profundament
dividit en lobuls.

Móres d'un morat
negrós, amb dues
cuetes relativament
1l argues al'extrem de
cada fi-uit; pedtmcle
clarament més cUli
que el conjunt de la
móra. Florida: abril i
maig; fructificació:
de juliol a setembre.
Generalment neces-
sita tenes forva humides i al nostre tenitori la trobem molt mel1Ys que la morera blan
ca. Sol ser cultivada com a arbre ornamental i d'ombra.

El futur de les noves energies ,
i tot. el que elles comporten
esta arribant

Fotocopies • Copies de plElnols • Enquadernacions
Copies Color

Consumibles de la marca d'impressores HP
PI. Constitució, 5 • Tel-fax 47 5698 Benicarló

La bona acollida que la trobada solar del
passat cap de setmana va tinc1re, ens anuncia
que el fi.ttur de les noves energies ,-i tot el
que elles comporten- esta arribant.

L-~~~~~~~~ ~

ESTElLER IMPORT AUTO ESTELLER -1

•Benicarló
47 1708

Vinaros
400768

Benicarló
47 1708

Vinaros
400768



...

h M4NOLO LA/v/A R':o EL CORC

Resum final de la temporada. Una crónica imparcial (i2)
Assemblea General:

Agustí Ruiz
continua com a President

D
avant l'abséncia de més de tres-cents
socis, i de tota la premsa provincial
en pIe, es va celebrar divendres pas

sat l' Assemb1ea General Ordinaria Anual de
socis del C.D. Benicarló. Aixó sí, hi eren pre
sents, el President i la seua Junta Directiva, e!
regidor d'espOlts, alguns pares de futbo!istes
i no més de deu aficionats.

Ni l'ordre del dia ni els temes u'actas van
diferir dels de sempre: situació económica
(passada, present i futura) i situació esportiva
(futura).

Pel que fa al tema deIs diners la cosa no ha
rutllat tan bé com s' esperava i els futboJistes
es quedaran (de moment) sense rebre els seus
emolLUnents cOlTesponents als dos darrers
mesos; tampoc és cap gran cosa .i personal
ment els puc dir que he vist anys molt pitjors.
Mal de muchos consuelo de todos. Encara no
hi ha pressupost i la Junta treballaTa amb els
diners que puga replegar, com ha de ser.

Es va insistir molt en la manca endémica
de directius; si no s'apunta gent nova dif'cil
ment tirarem avant. El President, va confir
mar la seua intenció de seguir un any més,
sempre que es veja ben recolzat per nous ele
ments.

També es va parlar de la possibilitat de
contractar un nou enu·enador. Sembla ser que
Albelto FelTer no continuara i hom va apun
tar el nom de Juan Bretó com a candidat a
substituir-lo. Segm que seria un bon fitxatge,
és un home de la casa i coneix bé totes les
intimitats del nostre club.

Peró el tema sideral de la sessió va ser la
misteriosa i esotérica desaparicó de circulació
del "libro-dossier-coleccionable" que es va
comenyaT a repartir a l'entrada del Campo Un
soci va preguntar que se n'havia fet i un
comerciant es va queixar tot dient que havia
pagat la temporada sencera i només se Ji va
fer publicitat dmant unes quantes setmanes.
EIs responsables de la Directiva se'n van sor
tir com van poder i van c0l1~rn1ár que havien
fet fora de la seua Junta el garant de l'empre
sa. Aquest del llibret pubticitari; juntament
amb el bar, ha estat un deIs pHars 'que ha pro
dillt la davallada económica. S'ha d'aprendre
dels elTOrS peró tots sabem que 1'home és 1'ú
nic animal que ensopega dues vegades en la
mateixa pedra.

E
l segon soci consultat no ha estat
més benevolent amb la meua
senzilla persona. 1 des d'ac' ti

puc assegmar que no el buscaré mai
més per a res. Ayó és el que m'ha dit.

"Ja fa anys que sóc soci del C.D.
Benicarló. Jo vivia al Canú la Mar i
abans veia tots els partits des del telTat
de 111a casa. Quan l'especulació immo
biliaria es va endur el Camp aHa dalt al
Collet, no vaig tenir més remei que
treme'm el camet. Ara vaig tots els diu
menges perqué m'agrada molt el cre
madet que tan a la cantina i al mateix
temps aprofito per mirar el futbol. No
sé qué em fa escriure aquestes radIes, el
personatge que m'ho ha demanat ja em
deu massa favors, i no me'n paga mai
cap. De tota manera aquests han estat
els deu aspectes més negatius de la
danera campanya del BenicaTló..

1) El final de temporada. No s'l1a sabut·
alTodonir. La lligueta d'ascens ha estat
decebedora, catastrófica i no s'ha guan
yat (ni empatat) 1Ul puto partit.
2) El bon joco La darrera Eurocopa ha
demostrat que amb joc no es va enlloco
Pel' culpa de voler fel' les coses boni
ques ens han fet més d'un gol. Ja ho
diuen Clemente .i Robson, que s'ha de
ser molt més practico
3) La joventut de la plantilla. El selec
cionador espanyo1 ha confiat e!s seus
éxits en Zubizarreta, HielTo, Amor i
Julio Salinas. Al Benicarló li ha faltat
una mica d'experiéncia al mig de! camp
i també al davant.

Per culpa de voler fer les
coses boniques ens han fet
més d'un gol. Ja ho diuen
Clemente i Robson, que
s'ha de ser molt més practic

4) Els fitxatges. Molt de desgavell. A
festes d'agost es van provar un parell de
jugadors de provinenya exótica: un del
Bilbao Athlétic i 1Ul altre de 1'Osca;
afortunadament no es van quedar. La
cosa va tocar fons amb el fitxatge
bomba de del Pozo, un fraeas attístic i
econónúc.

5) L'entrenador. Ha tingut massa pro
b1emes amb els arbitres, va anunciar
que podia deixar l'equip en un moment
poc oportú i va recomanar vivament el
fitxatge de del Pozo. Peró el pitjor de
tot, i ho sé de bona font, és que les rela
cions amb mo1ts de membres de la
plantilla no han estat suficientment flul
des.

Tots els socis haurien d'ha
ver acudit a l' assemblea
anual. Aquest sí que és el
fürum on s'han de dur ini
ciatives i no anal' malparlant
per cafés i tavernes

6) Els directius. No han estat prau
acompanyats, com sempre. Penso que
són les víctimes del futbol regional.
Potser ha faltat una mica de publicitat
pel' als pmtits de la promoció.
7) El público Al futbol no va ningú, i els
pocs que anem encara critiquem. El
Benicarló no pot sobreviure amb taqui
lles de cinc mil duros.
8) Els jugadors de la pedrera. Hom
esperava que amb aquest entrenador i
amb aquesta directiva, la major part de
jugadors haguessen sigut del poble. El
cas és que només Ilde ha tingut e! 110c
assegurat menu"e ha estat en condicjons,
la resta han anat jugant i avant.
9) La megafonia. No hi ha dret. Ens han
inflat, torturat, boicotejat i malu"actat a
eslógans, fiases fetes, crits imprace
dents i deslligos diversos durant tots i
cadascun deIs partits (Ilevat del darrel'
que no sé qué deguera passar)
10) Que ja s'ha acabat tot. La tempora
da hauria de durar tot l' any.
Fins una altTa. El cremadet m'apeteix

més a l'hivem que a l'estiu."

Ja treura vosté mateix les conclu
slons. El passat, dia 5 de juliol, se
celebra l'assemblea anual del C.D.
Belúcarló. 10ts els socis haul'ien d'ha
ver acudit Aquest sí que és el fónun on
s'han de dur itúciatives i no anar mal
parlant per cafés i tavernes. Jo, per
imponderables personal s familiaTs, no
vaig poder anal' peró ja li ho contaré (si
encara no m'han acomiadat).
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benicarlandos
a l'Europeu

i David són
fill respectiva-

Elías
pare I

ment

Cadascú participara en una
categoria diferent. Mel1tre
David actuara en categoria
junior representant a la selec
ció espanyola, Elías demos
trara les seues qualitats entre
els veterans com a membre de
la selecció autonómica.
L'Europeu constara d'un
camp de 200 trets diferents,
dividits en diferents rondes de
25 plats.
Els dos Tena es van mostrar
molt il·lusionats i esperallc;ats
de cara a les seues opcions.

Els bellicar,landos Elías
Tena i David Tena,
pare i fiU respectiva

ment, pmiiciparan aquest cap
de setmana en el Campionat
Europeu de Tir al Plat.
L'esmentat trofeu se celebrara
a la iocalitat francesa de
Phiers.

Así, al fu1, la tabla clasifi
catoria quedó fijada, con el
Benicm'ló ocupando la prime
ra posición, seguidos del
Múrcia, a continuación el
Valencia, y para acabar los
dos que no participm'án en la
siguiente ronda, el AstUlias y
el Barcelona. Nuestros juga
dores hicieron un explendido
papel y tienen muchas posibi
lidades de quedar entre los

. • . Imejores, aSl que...... a Jugm·.

La tabla clasificatoria
quedó fijada, con el
Benicarló ocupando
la primera posición,
seguidos del Múrcia,
a continuación el
Valencia

primer puesto de la tabla cla
sificatoria se jugó contra los
asturianos. El Benicarló que
lÍa ser el primero e hizo todo
lo posible por conseguirlo,
acabando al final con un 6-0
favorable a los de Benicarló.

El primer encuentro se dis
putó contra los barcelonenses,
y los benicarlandos rompieron
con lID 7-1 favorable. El últi
mo pmtido y el que decidía el

El Benicarló quería
ser el primero e hizO
todo lo posible por
conseguirlo

f6 .lOAN REL

un partido pareció un combate
de boxeo, debido al mal saber
perder de los valencianos.
Nuestro equipo consiguió así
sus tres primeros plmtos, con
un resultado favorable de 4-2.
Pero las cosas no iban a ser
tan fáciles. En Múrcia se
juega muy bien al fútbol sala,
y así lo demostraron sus
representantes. En 1m buen
partido y aunque nuestro equi
po llevó todo el peso y creó
las oportunidades, el marca
dor quedó fijado en 1-1. Al
dia siguiente empezaban los
otros dos partidos, y empeza
ban con sueño para los juga
dores.

La fase clasificatoria se
trata de grupos de cinco equi
pos, de los cuales pasan a la
siguiente fase los tres prime
ros clasificados. En el grupo
de los benicarlandos había
también un eqmpo de
Barcelona, uno de Múrcia,
otro de Asturias y uno de
Valencia. El primer partido
disputado fue contra los
valencianos, alUlque más que

El equipo juvenil de
fútbo1 sala de
Benicarló debutó el
pasado fin de semana
con éxito en la fase
clasificatoria de la
Superbowl96

El equipo juvenil de fút
bol sala de Benicarló,
con el nombre de

BEYSO/PROYASTEC
Benicarló, debutó con éxito
este pasado fin de semana en
la fase clasificatoria de la
Superbowl96,

Comen~a a disputar~se el Torneig d'Estiu'96 Victor Pratsevall
f6 ALEX GOZALBO

El passat dilluns va
comenc;ar el Torneig
d'Estiu'96 de Basquet

que a partir d' aquesta edició
passara a teuir el nom del
difunt Victor Pratsevall.

Els pmtits s'estan di sputant
a les dues pistes de l' Institut
de Fonnació Professional a
pmtir de les 22:00 hores de la
nit.

D'entre tots els favorits cal
destacar l'equip que ha format
l' actual campió, Gimnas
Ballester, amb la incorporació
de diversos jugadors de l'e-

quip senior del Benicarló.
La lluita pe! trofeu, peró, és

un aspecte reservat a una
minoria i la resta d' equips es
conformen en mili orar l'actua
ció de l'any passat o en diver
tir-se.

D'entre tots els favo
rits cal destacar l' e
quip que ha format
l' actual campió,
Gimnas Ballester

Entre deis pmticipants més
simpatics cal destacar les

actlJacions de L'últim de la
cua, el veritable mumador del
campionat. Aquest any, a més,
la moda de deixar-se veure ha
arribat al tomeig i la majoria
deIs components de Mel i
Xispa utilitzaran les famoses
tiretes nasals que milloren (?)
la respiració.

Segons ens va comunicar
un representant de la directiva,
aquest any perilla la
instal·lació de la tradicional
paradeta de gelats. El rnotiu
sembla ser 1'impossibilitat
d'utilitzar un lloc públic com
és l' Institut amb finalitat de
lucre.

GrupA
Gimnas Ballester
Pub Purgatori
Mechero's Club
L'últim de la Cua
Transports Calatayud
Mel i Xispa
Retonno Tida Padiva
Paelleta Guapa

Grup B
Romanseros
La Pell del Dimoni
Exterior
Penya Capilla
Federópti.~s, .
L'Ansult
Costa Dorada .
Chicago 'n1)ena
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L
es nits d'estiu són per sor6r. El bon
temps i les reposicions televisives
ens inciten a fer-ho. No hi ha res

com Wla bona passejada noctuma pel
remodelat Passeig Marítim.

A les nits d~estiu no hi ha res
com una bona passejada noc
turna pel remodelat Passeig
Marítim

El primer punt obligatOli per aturar
s'bi és el Tomeig de Basquet, al ,Institut
de Fonnació ProfessionaJ. Si som molt
observadors descobrirem que aquest any
el trofeu d'estiu se celebra també a una
segona pista interior. Suposo que aquesta
pista esta tan amagada per evitar' que hom
la puga robar, com feien l'any passat amb
els gelats. Parlant de gelats, enguany no
ens podrem refl'escar com sempre ja que
no han instal.lat (per prohibició munici-

pal) el tradicional bar'.
Sense adonar-nos-en, mentre ens

creiem arquitectes i clitiquem la remode
lació del passeig, arribem al Tomeig de
Futbol Sala. Allí ens espera l'esport rei i
ayo es nota a l'arnbient. Tots els pmtits
generen espectació (i cri spació).
Possiblement és el campionat menys
amistós, tothom vol guanyar com siga.
Una recomanació: si volen gaudir d'un
bon espectacle sense dramatismes tan soIs
han de sopar un poc abans i arrimar-se a
les 9 ele la nit, quan se celebra la compe
rició elels més menuts.

A la ti, lms pocs metres més avall, tro
bem el Tomeig ele Volei-Platja. La brisa
de la Mediterránia i la bellesa nocturna
(únic moment del dia en que no es veu la
brutícia) de la nostra platja són dos deIs
aspectes que fan acudir al públic en
massa. Potser es podría millorar la
il.luminació ja que algunes zones de la
platja queden enfosquides. Arnés just al
costat també tenim les pistes de la petan-

ca, on cada nit (a part d' estangers i estran
geres) es poden veure grans partides.

Si no se'ns ha fet massa tar'd encar'a
podem enfilar l' espigó del port per veure
com els va la pesca noctuma aJs nostres
vei'ns i vei'nes. Cal evitar, pero, donant
consells sobre com col.locar la canya o
sobre quin és el millor esquer per I'ham.

Cal gaudir de la brisa de la
Mediterrania i de la bellesa
nocturna de la nostra pla~ja

Quan les cames comencen afer figa i
la butxaca ja no dóna per més gelats és el
moment d'anar-se'll al llit. Amb qui?
Aixo es cosa seua.

L'estaca
La violencia que detenninats equips
(sempre la mateixa minOlia) generen als
partits deIs diferents campionats d'estiu.
Esperem i no desesperem.

-----------------------------------------------------,

EMISSORA MUNICiPAL BEN/CARLÓ

,
mes cid;

Anunciar-te a ~ t¡~

només et costara
400 pessetes

Bar M'adeira
• Bocatas
• Tapas

• Sandwiches
• Hamburguesas...

Pg. Marítim, s/n
(Junto a la pista deportiva)

n 473892 12580 Benicarló

i5
RESTAURANTE

Et~0

MENDEZ NUÑEZ. 85
TElEFONOS 47 00 75 - 47 50 38

12580-BENICARLO
(CASTELLONl

L~ \1eV4-

el teu setmanari
compra...te'l

_.

Passa L~ v~
-._-----------------------~
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Horltzontalll

1. Aquell mlserrlm savi de la taula se'" va ter bons
tlps • Plantlflqueu·hi una superba o.

2. Vella febre • Confuses pronunciacions.
3. Encomanen ganes de riure j et fan una vergonya que

elles no senten.
4. AixD matejx • Una u - Una alira u - Sfmbol qufmic.
5. Vas hemlsferic - Prlmitives organltzacions soclala.
6. Forma secundaria d'un prefll< • Fullaja certes revistes

sense cap mena de torbació.
7. Cometé vllesa, Invertidament • Feina per fer.
8. Hi va una xeiK - Garrstibat - Ve pIe de grans.
9. Primera abadesss del monestir de Sant Joan • Ouu

una mica més de lIorer que I'estofat.
10. Tractament - Tras petit de pinla • Pertoca una o -'

Ara. una essa.
11. Comencem amb una ce - Persegulm ardits la canse·

cueló d'una cosa.
12. Poseu-hl una a - Fugiré de! foe 1, naturalment, evi·

taré les brases.

Vertical,

1. Cap al tardo
2. Sembra de punxes - Em pertany.
3. Una erra - Hi ha qui el dóna per acomiadat - Allarga

els brac;:os del marinar • Hi va una pe seneera.
4. Color de cavall • Arribes a agafar.
5. Velles protecclons - Una te si us plau - Orgull.
6. Estes ben lIarg • Aguantava els cabells de la SUa 

Cavall petit i vlgorós.
7. Cediré en la discussiÓ • Sempre és al centre del

mapa.
8. Rel caotic - Gamarús.
9. Agitació marítima • Símbol Químlc.

10. Famós, famós, el Bertran - Ara és més combatlu que
no pas religlós.

~ 'T :m'S:1fJi~ ·~.[m!i!1:iUl"%írm¡ ~.~ '~

LES SOLUCIONS DE L'ANTERIOR:

HORITZONTALS: I.Burncl'3ng. C 2.0neros. Odi 3. Cirripedes. 4. Atie.
Ruina. 5. Madurat. T. 6. Ari. Amalia. 7. Nia. Bec. CR. 8. I. Centric. 9.
Garantí. OA. 10. Urent. CA. D. 11. Exit. Espai. 12. Si. lot. Ala
VERTICALS: 1. Bocamanigues. 2. Unitario Arxi. 3. Meridia. Rei. 4. Erreu.
Canti. 5. Roí. Rabent. O. 6. Asprament. Et. 7. N. Eutectics. 8. Godi. L. R.
Apa. 9. Dentició. Al. 10. Cisa. Arcadia.

AGENDA CULTURAL

EXPOSCJó: "LA TAUROMAQUIA"

Del 16 al 21 de juliol estaran exposats a
la Caixa Rural un conjunt de grabats de
Francisco de Goya editats I'any 1921.
Orgallitza: Centro Aragonés de
Benicarló.

VIII FESTIVAL DE BANDES DE MÚSICA

Aquest dissabte 13 de juliol a les 20:00
hores se celebrara a la Playa Sant
8artomeu el Festival de Bandes de
Música. Organitza: Associació
Musical "Ciutat de Benicarló".

IV PRE1\U DE POESIA "FLOR NATURAL

DE BENICARLÓ"1996

Les persones interessades a participar en
aqllest premi tenen fins a les 14,00h. del
dia 31 de juliol per presentar els seus
poemes. Les bases es poden recolIir a
l'Ajuntament de la ciutat. Organitza:

Organisme Aut6nom de Cultura.

IX PREMJS ALAMBOR

L'Associació Cultural Alambor convoca
els següents premis: Contes, Assaig
Breu i lnvestigació ldiomatica. El termi
ni d'admissió d'originals finalitzara el
30 se setembre de 1996. La dotació
econ6mica deIs premis sera de 310 ecus
(o 50.000 ptes). Organitza: Associació
Cultural Alambor.

XXVIII CERTAMEN DE PINTURA

"CIUTAT DE BENICARLÓ"

la BiennaJ d'aquest certamen. El tenni
ni per a presentar les obres finalitzara el
31 de julio!. Els interessats podreu tra
bar les bases d' aquesta convocat6ria a
l'Ajuntament de la ciutat. Organitza:

Organisme Aut6nom

CAMPAMENT. 96 RECICLATGE r
ECOLOGIA

Estada a l'Alberg de "La Sllrera"
d' Almedijar (CastelIó) durant la 2a
quinzena d' agost. Per a xics i xiques de
9 a 15 anys. Telefon: 96-168.85.56
Orgallitza: Escola de Tallers Itinerant.
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De la música la morí i la memoria
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A
VUi he assistit al sepeli d'una persona i músic entran-.
yable. La banda local de música, sempre completa i
sempre sensible a les absencies, ha acompanyat el

seguici fins a la PaJToquial i m'ha fet pensar, quiet i en silen
ci sota el sol de mitja tarda, que no hi ha acte més clar ni que
millor dibuixe el camí mI de l'hatmonia entre la fugacitat i la
duració que sentir passar els músics amb aquella oscil'lació a
dreta i a esquerra com si pOliassen entre tots 1'enorme peanya
o civera de la música.

En llurs mans he pogut llegir el país, mlg
verge encara, d'abans de guerra, quan els
homens anaven cofats de capell

Mentre els contemplava, no he pogut recordar cap aJtre any
de la meua vida en que el traspas de persones més o menys
próximes m 'haja dut aJnb tanta freqüencia a l'església. Si no
fos perque, ara em senyaria per evitar de no despertar cap mal
averany, peró m'estimo més de pensar que no hi ha adversitat
que no camine aJmenys sobre dues cames. Enguany he perdut
la presencia d'un avi i d'una avia, i dic la presencia, que no el
lJoc que els estava destinat en mi perque durant anys he pro
cmat que no s'hagués d'esmerc;ar aquella experiencia única.
N'estic convenc;ut que es tracta d'un llegat impagable el que
els nostres avis ens poden comunicar. Sobretot els nostres
avis. En llurs mans he pogut llegir el país, mig verge encara,
d'abans de gueml, quan els hómens anaven cofats de cape1l,
qui com aquelJ actor de la gavaJ'dina, qui com el gris i genial
oficinista que fou Pessoa. Per ells he sabut com marxaven a
l'alba cap a les vinyes del Vilaroig amb un ase amprat que
sempre s'atmava a ensumaJ' on un altre com elJ s'havia alleu
jat. 1 sé també que un dia la tafaneria de la bestia, encegada de
tantes olors com hi havia, els va conduir fins a un home que
jeia mOli i ja estaven en guerra. 1 com van escapar de Terol,
parets a través a cops de forc;a, mentre els revoltats entraven a
la ciutat i ells volaven sota les bales en ales de la miseria.
També m'han contat d'aquella parenta llunyana, cosina o ger
mana de la besavia, a qui va matar 1m mul d'una guitza en una
sénia de SWTac i que els reclutes, abans d'anar a servir, duraJlt
la guena d' África, amaJTaven una banderola a la capc;a deIs
xiprers de sant Gregori i resaven per poder tornar a an-iar-la.

Tot plegat, la llarga i dispersa relació d'esdeveniments,
anecdotes que m'aniben desanelades del context en que es
van esdevenir, i retalJs esfílagaJ'sats d'aquelles existencies
constitueixen I'únic coneixement que tinc sobre la geografía
que ha conduit fíns a mi. Alglma cosa den haver travessat,
com l'emissari d'un Oligen incert, les lJargues estepes deIs
segles i els rilis de les confluencies humanes per desembocaJ'
en aquesta destinació sense fons que jo sóc. Durant el u-ajec
te, peró, no la guiava l'objectiu de cap fundació i taInpOC no
pretenia fecundar cap deler de trascendencia perque, en cada

moment i a cada pas, alIó que venia devia sentir-se, amb un
punt d'il1nocencia i un aJtre d'orgulI, a l'extrem de la creació.

Recordo que aquestes qüestions infonnen una de les vetes
tematiques més importants de les Elegies de Duino (J 923). Al
poc temps d'iniciar-ne la redacció, Raiuer Maria Rilke (1875
1926) intentava relatar a la sella atniga i confident Magda von
Hattingberg les sensacions que havia expelimentat durant lm
viatge a Egipte_ El poeta de Praga havia batejat aqueJJa jove
pianista vienesa amb el signifícatiu sobrenom de BenvenLlta
després que eJJa Ji fes arribar una carta en que Ji agrala el con
sol que, enmig d'tm fracas mau'imonial, podia u'obaJ' en la
seua poesia. L'intercanvi epistolar entre Rilke i Benvenuta va
durar a penes un parelJ de mesos, just fins al moment en que
es van coneixer en persona i en aquelles JJetres el poeta va
arribar a despullar-se sentimentahnent fins al punt ele mostrar,
en estat embrionari o plenament desenvolupades, moltes de
les idees que havien de fonamentar 1'edifici de les Elegies. En
la carta que he esmentat sUaJ'a, Rilke li exposava com havia
percebut eH, al país del Nil, un deIs llocs cOl11uns del simbo
Jisme poetic, aquelJ al qual Baudelaire es refería com a cones
pondencies: No sé si alguna vez fui tan del todo consciente de
mi existencia como en aque1las horas nocturnas en que ésta
perdía todo valor: en efecto, ¿qué era yo frente a todo aque
llo? Sin duda recordará haber sentido que la visión de un pai
saje, del mar o de la noche engrandecida por los astros nos
impone la convicción de la existencia de relaciones y concor
dancias cuyo alcaJlce seriamos incapaces de medir; eso mismo
es lo que yo vivenciaba con la máxima intensidad. (Cartas a
Benvenuta, Grijalbo, 1989).

Aquella parenta l1unyana, cosina o germana
de la besavia, a qui va matar un mul d'una
guitza en una sénia de Surrac

L'autor deis Sonets a Orfeu continuava plaJltejant-se, ara en
fonna de retlexió, la pregunta fonaJnental sobre el que som i
el que ens depassa, sobre el que tenim de nostre, el que ens ha
llegat I'aluvió del passat i alió que podem salvar de la
mudanc;a.

Si trobéssim quelcom minso, pUl;
duradol; unafeixa nostra de terrafCrtil entre el corrent
i el pedregar! Perque el nostre COI' ens depassa,
encara sempre com els excedeix, a ells. lja som incapar¡os
de veure '1 en ima1ges que 1'aquietin, i mennys en cossos
divins, en que es modera perque fan més volum.

Elegia 11
Traduccíó de Manuel Balasch (Barcelona, Proa, 1995)

'-- ----------------------------------1
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